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خباري  بالغ   إ 

 ترش يح لولوج إلمرإكز إلعمومية لل قسام إلتحضيرية للمدإرس إلعليالف طلب أ   85أ زيد من 

 2019/2018برسم إلموسم إلدرإسي  
 

لى علم جميع تلميذإت وتالميذ إلس نة  إلتربية إلوطنيةتنهيي وزإرة  وإلتكوين إلمهني وإلتعليم إلعالي وإلبحث إلعلمي إ 
( أ ن عملية إلترش يح لولوج إلمرإكز إلعمومية لل قسام إلتحضيرية للمدإرس 2018إلختامية من سلك إلبكالوراي )دورة 

لـــى غــاية  2018مــاي  08مــن  إلتي إس تمرتإلعليا  لكترونين توصل إلوزإرة قد أ سفرت ع ،منه 24إ   عبر إلموقع إل 
www.cpge.ac.ma ،بزيـادة ذكور نس بة إل %40,2و نس بة إل انث  %59,8توزعت بين لبـاط  948 58 بما مجموعه

 ة.مقارنـــة مع إلسنــة إلماضيــ 9,2%
 

 ن تتم عملية، على أ  2018يونيو  29وإلمترشحين إلمقبولين يوموسيتم إل عالن عن إلالئحة إلرئيس ية للمترشحات 
لى  2من  همتسجيل  عن لئحة إلنتظار  (، فيما سيتم إل عالنبعد إلزوإل 1صباحا و 9إلساعة  ن)ما بي 2018يوليوز  17إ 

 : منها، حسب إلجدولة إلزمنية إلتاليةتسجيل مترشحي إلفئة إل ولى  ، حيث سيتم2018يوليوز  23يوم 
 

يدإع تكملة إلملفات إلخاصة بمسلك إلرايضيات وإلفيزايء، ما بين إلساعة  : 2018يوليوز  25وم ي - وإلساعة  9يتم إ 
 ؛ إلساعة إلوإحدة بعد إلزوإل فيصباحا، ويتم إل عالن عن إلنتائج  11

يدإع تكملة إلملفات إلخاصة بمسلك إلفيزايء وعلوم إلمهندس ومسلك إلتكنولوجيا  : 2018يوليوز  26يوم  - يتم إ 
 ؛ إلساعة إلوإحدة بعد إلزوإل فيصباحا ويتم إل عالن عن إلنتائج  11وإلساعة  9وإلعلوم إلصناعية، ما بين إلساعة 

يدإع تكملة إلملفات إلخاصة بمسلك إلقتصاد وإلت : 2018يوليوز  27يوم  - جارة بتخصصيه إلتكنولوجي يتم إ 
 .إلساعة إلوإحدة بعد إلزوإل فيصباحا، ويتم إل عالن عن إلنتائج  11وإلساعة  9وإلعلمي، ما بين إلساعة 

 

إلفئة إل ولى إلذين حضروإ خالل إلدورة إل ولى وتم نشر أ ما مترشحو إلفئة إلثانية من لئحة إلنتظار وكذإ مترشحو 
إلذين وضعوإ واثئقهم إلخاصة ابلتسجيل لدى إلمركز إلمس تقبل ولم تمكنهم درجة  أ سمائهم ضمن لئحة إلمترشحين

 إس تحقاقهم
 : فسيتم تسجيلهم وفق إلجدولة إلزمنية إلتالية من إلتسجيل به خالل إلدورة إل ولى 

يدإع تكملة إلملفات إلخاصة بمسلك إلرايضيات وإلفيزايء، ما بين إلساعة 2018ش تنبر  6يوم  - ساعة وإل  9: يتم إ 
 ؛ ج في إلساعة إلوإحدة بعد إلزوإلصباحا، ويتم إل عالن عن إلنتائ 11

يدإع تكملة إلملفات إلخاصة بمسلك إلفيزايء وعلوم إلمهندس ومسلك إلتكنولوجيا 2018ش تنبر  7يوم  - : يتم إ 
 ؛ دة بعد إلزوإلج في إلساعة إلوإحصباحا ويتم إل عالن عن إلنتائ 11وإلساعة  9وإلعلوم إلصناعية، ما بين إلساعة 

يدإع تكملة إلملفات إلخاصة بمسلك إلقتصاد وإلتجارة بتخصصيه إلتكنولوجي وإلعلمي، 2018ش تنبر  8يوم  - : يتم إ 
 في إلساعة إلوإحدة بعد إلزوإل.صباحا، ويتم إل عالن عن إلنتائج  11وإلساعة  9ما بين إلساعة 

 

كاديمية إلجهوية للتربية إل  يمكن إلطالع على إلالئحة إلرئيس ية وكذإ لئحة إلنتظار )بمختلف فئاتها( بكل من و 
مركز إل قسام إلتحضيرية إلذي بقليمية إلتي توجد تحت نفوذها إلمؤسسة إل صلية للمترشح)ة( و إلمديرية إل  وإلتكوين و 

 إل لكتروني عإلموجودة على إلموق  e-CPGEسام إلتحضيريةيحتضن إلمسلك إلمرغوب فيه، وكذإ عبر بوإبة إل ق 
 " www.cpge.ac.ma." 
 

لى أ ن إلمترشح يمكنهم إس تدرإك ذلك خالل  هذه إلفترإت،خالل  إلحضورن إلذين لم يتمكنوإ من يوتجدر إل شارة إ 
 .إلتوفر على مقاعد شاغرة وحسب إلس تحقاق في حالةإلفئتين  لهاتين إلمخصصة إل خيرةإلفترة 
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